
AD\868358CS.doc PE458.564v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

2010/2306(INI)

25. 5. 2011

STANOVISKO
Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

pro Výbor pro kulturu a vzdělávání

k Evropské kinematografii v digitálním věku
(2010/2306(INI))

Navrhovatel: Jürgen Creutzmann



PE458.564v02-00 2/5 AD\868358CS.doc

CS

PA_NonLeg



AD\868358CS.doc 3/5 PE458.564v02-00

CS

NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro kulturu a vzdělávání jako 
věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje významný přínos evropské kinematografie pro investice v oblasti digitálních 
technologií, inovace, růst a zaměstnanost; zdůrazňuje, že kromě ekonomického podnětu, 
který vychází z odvětví umění v EU, hraje mimořádnou úlohu zejména kulturní a sociální 
dimenze evropského filmu;

2. konstatuje, že za rok 2010 se v EU prodala skoro 1 miliarda lístků do kina, což dokládá 
trvalou popularitu odvětví kinematografie a jeho obrovský potenciál co se týče finančního 
přínosu, růstu a zaměstnanosti; zdůrazňuje význam všech fází procesu výroby při tvorbě 
filmového obsahu a potřebu podporovat všechny tyto fáze;

3. poukazuje na to, že digitalizace umožňuje levněji šířit kulturní obsah na celém vnitřním 
trhu, poskytuje nové možnosti evropskému odvětví kinematografie a zajišťuje 
konkurenceschopnost a rozmanitost evropské kinematografie;

4. poukazuje na skutečnost, že malá komerční a nekomerční kina představují významný 
přínos pro zachování kulturního dědictví, jelikož do svého programu zahrnují evropské 
produkce; s obavami konstatuje, že je ohrožena existence mnoha nezávislých kin, a to 
vysokými náklady na přechod na digitální technologii a konkurencí kin, která uvádějí 
převážně americkou produkci;

5. zdůrazňuje, že přechod na digitalizaci musí zachovat rozmanitost programů a kulturních 
zařízení ve venkovských i městských oblastech všech zemí EU a nesmí vést k zavírání 
malých a klubových kin ve prospěch multiplexů; zdůrazňuje význam sociální a kulturní 
úlohy kin, která musí být zachována zejména ve venkovských a odlehlých oblastech; 
zdůrazňuje skutečnost, že mnoho malých, venkovských a klubových kin, která promítají 
převážně evropskou produkci, je vyloučeno z komerčního modelu financování instalace 
digitálního vybavení pomocí poplatku za virtuální kopii (VPF) a že je nezbytné nalézt 
alternativní modely financování, včetně veřejné podpory, aby bylo možné udržet a posílit 
kulturní rozmanitost a zajistit jejich konkurenceschopnost;

6. zdůrazňuje potřebu veřejných a soukromých investic při přechodu odvětví kinematografie 
do digitálního věku; vyzývá Komisi a členské státy, aby šířily osvědčené postupy v oblasti 
financování digitalizace, včetně řešení založených na tržním přístupu, jako je například 
vytváření sítí malých kin, které pak uzavírají kolektivní smlouvy s distributory; vyzývá 
Komisi, členské státy a regiony, aby soustředily veřejné financování digitalizace na kina, 
která své finanční potřeby nemohou dostatečně pokrýt z dalších zdrojů, a aby zkrátily 
přechodné období na minimum;

7. upozorňuje na obtížnou situaci malých kin ve městech, která jakožto takzvaná klubová 
kina přispívají k zachování kulturního dědictví;

8. zdůrazňuje přidanou hodnotu, již přináší evropská podpora, zejména v souvislosti
s přeshraničním vysíláním filmů a při obraně evropského filmového trhu před dalším 
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tříštěním; v této souvislosti vítá závazek předsedy Komise Barrosa ze dne 18. března 2011 
týkající se zachování a dalšího posílení programu MEDIA; vyzývá Komisi, aby 
financování z nového programu MEDIA v období po roce 2013 a z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj vyhradila na podporu digitalizace kin, která promítají evropský obsah;

9. vyzývá členské státy, aby při navrhování programů státní podpory digitální konverze 
zohlednily pravidla hospodářské soutěže EU, aby se zabránilo narušení podmínek 
financování digitální kinematografie; vyzývá Komisi, aby vypracovala jasné pokyny pro 
poskytování státní podpory na základě zkušeností v různých členských státech s cílem 
zvýšit právní jistotu a zároveň zajistit svobodu členských států při usměrňování 
financování filmů a kin na vnitrostátní úrovni;

10. zdůrazňuje, že veřejná podpora by měla být technicky neutrální, ale měla by také zajistit 
udržitelnost investic s ohledem na konkrétní podnikatelské modely provozovatelů kin
a technické požadavky distributorů;

11. vyzývá Komisi, aby pečlivě zvážila důsledky, které má přechod od tradiční 
kinematografie k digitální kinematografii na všechny zúčastněné a zainteresované strany; 
zdůrazňuje, že by členské státy při vypracovávání vnitrostátních programů digitalizace 
měly vzít v úvahu náklady, které vzniknou malým místní kinům, a možné výhody
a důsledky pro trh práce; zdůrazňuje význam vhodných investic do výzkumu, financování
a školení odborníků, kteří v této oblasti již působí, s cílem umožnit jim přizpůsobit se 
používání nových technologií a zajistit sociální začlenění a ochranu pracovních míst;

12. vítá skutečnost, že pomocí standardu 2K byla vyvinuta jedinečná, otevřená a kompatibilní 
celosvětová norma ISO pro digitální projekci, která zohledňuje specifické potřeby 
evropských provozovatelů kin; vyzývá evropské a vnitrostátní normalizační organizace, 
aby využívání této normy odpovídajícím způsobem podporovaly;

13. vítá skutečnost, že Komise ve svém pracovním programu normalizace pro průmyslové 
inovace (2010–2013) oznámila plán stanovit do roku 2013 dobrovolné normy pro 
předávání filmů v digitální podobě do archivů, jejich uchovávání a projekci ve formátu 
3D.
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